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OUTPERFORM

Khuyến nghị

Cập nhật KQKD 9T2021
Tính trong 3 quý đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.281 tỷ VNĐ

Giá kỳ vọng (VND)

65.500

Giá thị trường (28/12/2021)

49.100

(+10,1% yoy), chủ yếu được dẫn dắt bởi tăng trưởng nghiệp vụ bảo hiểm tài sản
và nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Đây là mức tăng trưởng cao nhất

Lợi nhuận kỳ vọng

33,4%

trưởng chung của toàn thị trường, chỉ ở mức 1,8%.

của PVI trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời cũng gấp gần 5,5 lần so với tăng
Quy định giãn cách trong Q3 đã gián tiếp giúp tỉ lệ bồi thường toànn gành giảm

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HNX

xuống mức thấp kỉ lục so với những giai đoạn trước đây. Cùng chiến lược nâng
cao hiệu quả khai thác, tỉ lệ kết hợp của PVI đạt 83,6%, thấp nhất trong 10 năm
và thấp nhất toàn ngành (loại bỏ ABI do hoạt động kinh doanh đặc thù).

Khoảng giá 52 tuần

27.700-53.900

Vốn hóa

11.496 tỷ VNĐ

Lãi suất thấp ảnh hưởng đến lợi suất đầu tư của danh mục. Ước tính ROI trong

SL cổ phiếu lưu hành

225,41 triệu cp

năm 2021 sẽ đạt khoảng 6,51%, giảm đáng kể so với mức 7,8% trong năm 2020.

KLGD bình quân 10 ngày
Beta

310.674

Điểm nhấn đầu tư 2022

1,32

Giá trị cổ tức/cổ phần
Tỷ lệ cổ tức/thị giá

28,5%
5,6%

Trong ngắn hạn, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tốt nhờ nền kinh tế hồi
phục. Tăng trưởng kinh tế mục tiêu năm 2022 từ 6-6,5% sẽ góp phần giúp gia
tăng nhu cầu cho các sản phẩm bảo hiểm bán buôn như bảo hiểm tài sản cho
các dự án đầu tư công, bảo hiểm hàng hóa cho các hoạt động xuất nhập khẩu,
và bảo hiểm cháy nổ cho các dự án xây dựng. Ngoài ra, việc giảm 50% lệ phí
trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1-12-2021 đến 31-5-2022
sẽ làm tăng mạnh nhu cầu bảo hiểm xe cơ giới trong giai đoạn 2 quý đầu năm.
Lãi suất có thể tăng trở lại từ Q2/2022, giúp hỗ trợ phần nào lợi nhuận tài
chính. Theo đánh giá, mức lãi suất tiền gửi hiện tại đang ở mức rất thấp, và rất
ít khả năng sẽ tiếp tục giảm thêm trong năm sau. Áp lực lạm phát hiện hữu có
thể khiến lãi suất tăng sớm hơn, có thể bắt đầu tư Q2/2022, tuy nhiên mức tăng
là chưa nhiều. Ước tính ROI năm 2022 tăng nhẹ lên 6,8%.

Chuyên viên phân tích
Đỗ Long Khánh
(84 4) 3928 8080 ext 209
dolongkhanh@baoviet.com.vn

Trong dài hạn, sự trợ giúp của cổ đông lớn là tiền đề cho PVI tiếp cận thị
trường quốc tế. Với sự trợ giúp của HDI – là một trong những doanh nghiệp
bảo hiểm lớn nhất tại Đức, PVI đang hướng đến việc nâng xếp hạng tín nhiệm
lên mức A-, qua đó thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế, mở ra cơ hội
tăng trưởng lớn hơn cho doanh nghiệp.
Cổ tức duy trì ở mức cao. PVI dự kiến sẽ chi trả ít nhất 24% trong năm 2021,
và có thể duy trì được mức cao này trong những năm tới nhờ hiệu quả hoạt
động bảo hiểm hiệu quả.

Định giá và khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với Công ty cổ phần PVI, với
giá mục tiêu là 65.500VND/cổ phiếu, tương ứng mức lợi nhuận kì vọng là
33,4%. Mức giá mục tiêu được BVSC xác định theo phương pháp so sánh PE
với các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.
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CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM
Doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh đại dịch
Tuy doanh thu phí bảo hiểm gốc trong Q3 chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ (Q3/2021 đạt 1.715 tỷ VNĐ)
do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch bệnh lần T4, nhưng nhờ tình hình kinh doanh thuận lợi trong
2 quý đầu năm đã giúp doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng đạt 6.281 tỷ VNĐ (+10,1% yoy). Đây là
mức tăng trưởng cao nhất của PVI trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời cũng gấp gần 5,5 lần so
với tăng trưởng chung của toàn thị trường.

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU BẢO HIỂM

DOANH THU PHÍ TOÀN THỊ TRƯỜNG 9T

Nguồn: PVI - Đơn vị: Tỷ VNĐ

Nguồn: AVI - Đơn vị: Tỷ VND
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Ngoại trừ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới bị giảm tăng trưởng do ảnh hưởng bởi quy định giãn cách,
thì 3 mảng hoạt động còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hàng hóa và tài sản đều cho thấy hiệu quả khai
thác rất tốt (4 nghiệp vụ này chiếm 78% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của PVI trong 9 tháng đầu
năm).

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Nguồn: AVI - Đơn vị: Tỷ VND

Nguồn: AVI - Đơn vị: Tỷ VND
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DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM TÀI SẢN

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Nguồn: AVI - Đơn vị: Tỷ VND

Nguồn: AVI - Đơn vị: Tỷ VND
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Các hoạt động xây lắp, khai thác dầu vẫn tiếp tục diễn ra trong giai đoạn giá dầu tăng cao tại những
quý đầu năm đã gián tiếp giúp doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm đạt mức tăng trưởng rất tốt, là nguyên
nhân chính giúp PVI trở thành doanh nghiệp có thị phần lớn nhất (hàng năm doanh thu mảng bảo
hiểm năng lượng đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu phí của PVI).

Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ dần được cải thiện nhờ chiến lược rõ ràng cùng
yếu tố thị trường thuận lợi
Nếu loại bỏ ABI với hoạt động kinh doanh tương đối đặc thù, kết thúc Q3/2021, hoạt động kinh doanh
bảo hiểm phi nhân thọ của PVI dẫn đầu thị trường về tỉ lệ kết hợp với chỉ 83,6%, thấp hơn rất nhiều
so với doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 2 là PGI với 91,3%. Nếu so sánh với giai đoạn trước đây, tỉ lệ
này đang ở mức rất thấp.

CƠ CẤU TỈ LỆ KẾT HỢP CÁC 9T2021

TỈ LỆ KẾT HỢP PVI QUA CÁC NĂM
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Nguyên nhân giúp PVI đạt được tỉ lệ kết hợp thấp đến từ 2 yếu tố chính:
1. Quy định giãn cách trong Q3 và những tháng đầu năm khiến lượng xe cộ lưu thông giảm
đáng kể; đồng thời hoạt động giao thương, sản xuất bị ảnh hưởng đã làm giảm thiểu số
lượng tai nạn giao thông và tổn thất hàng hóa, tài sản, qua đó giúp tỉ lệ bồi thường của toàn
ngành giảm xuống mức thấp kỉ lục so với những giai đoạn trước đây.
2. Chiến lược tập trung vào hiệu quả thay vì đánh đổi lấy tăng trưởng của PVI trong 5 năm qua
đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi tỉ lệ kết hợp từ mức 96,5% trong năm 2018 đã liên tục giảm
xuống cho đến thời điểm hiện tại.
Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm tiếp tục dẫn đầu thị trường
Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của PVI tiếp tục dẫn đầu thị trường về hiệu quả nghiệp vụ. Tỷ lệ
kết hợp đối với hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm của PVI trong 9 tháng đầu năm 2021 là 92,44%,
thấp hơn gần 4% so với Vinare. Với chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường nước ngoài
một cách thận trọng, PVI đã nhanh chóng trở thành nhà tái bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Lào.
PVI cũng đi tiên phong trong công tác chuyển đổi số trên thị trường tái bảo hiểm khi triển khai thành
công sáng kiến Cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử với nhiều DNBH trong nước.
Lợi suất đầu tư bị ảnh hưởng do lãi suất thấp
AUM tại thời điểm cuối Q3/2021 đạt 11.043 tỷ đồng (+10,8% so với thời điểm đầu năm), trong đó
chiếm tỉ trọng lớn nhất vẫn là tiền gửi với 60% giá trị danh mục (-11,1% so với đầu năm). Điều này
là tương đối dễ hiểu khi các doanh nghiệp bảo hiểm đang bị ảnh hưởng bởi xu hướng lãi suất thấp
trong vòng 2 năm trở lại đây. Để duy trì được mức lợi suất sinh lời cao, PVI đã phân bổ một phần
tiền gửi sang trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao hơn. Nếu như giai đoạn cuối năm 2020 PVI chỉ
nắm giữ 483 tỷ trái phiếu, thì đến cuối Q3/2021, con số này đã tăng lên 2.720 tỷ VNĐ (+463%). Theo
ước tính của BVSC Research, ROI trong năm 2021 sẽ đạt khoảng 6,51%, giảm đáng kể so với mức
7,8% trong năm 2020.

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU TÀI CHÍNH

CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nguồn: PVI - Đơn vị: Tỷ VNĐ
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TRIỂN VỌNG NĂM 2022
Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tốt nhờ nền kinh tế hồi phục
Theo định hướng của Chính phủ trong kỳ họp Quốc hội khóa XV, mức tăng trưởng GDP mục tiêu
cho năm 2022 là 6-6,5%. Chúng tôi cho rằng đây là mức hoàn toàn có thể đạt được nhờ: (1) đà hồi
phục chung của các nền kinh tế trên thế giới; (2) chuỗi cung ứng lưu thông ổn định trở lại, sản xuất
hàng hóa phục hồi; (3) đẩy mạnh các dự án đầu tư công; (4) hồi phục nhu cầu tiêu dùng trong nước;
(5) mức nền thấp trong năm 2021. Những yếu tố này sẽ góp phần giúp gia tăng nhu cầu cho các sản
phẩm bảo hiểm bán buôn như bảo hiểm tài sản cho các dự án đầu tư công, bảo hiểm hàng hóa cho
các hoạt động xuất nhập khẩu, và bảo hiểm cháy nổ cho các dự án xây dựng.
Ngoài ra, việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1-12-2021 đến
31-5-2022 đã khiến cho một lượng lớn người dân đợi đến giai đoạn này mới bắt đầu mua xe, làm gia
tăng rất lớn nhu cầu cho các loại bảo hiểm xe cơ giới. Theo thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy,
số lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện đăng ký nộp lệ phí trước bạ trong ngày 1/12
đã đạt mức 11.286 xe, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11/2021 (1.187 xe ô tô). Đặc
biệt đây cũng là thời điểm được hỗ trợ bởi nhu cầu đổi xe rất lớn của người dân để đón Tết.
Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, vẫn còn đó những rủi ro có thể ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục kinh
tế, điển hình là sự lây lan của biến thể Omicron. Theo quan sát của BVSC Research về số liệu thống
kê tại Nam Mỹ, tuy biến thể này có tốc độ lây lan nhanh hơn đáng kể so với các biến thể trước đây,
nhưng tỉ lệ tử vong lại thấp hơn rất nhiều. Điều này cho chúng ta cơ sở tin tưởng rằng mặc dù vẫn
sẽ có những biện pháp nhất định để hạn chế sự lây lan, nhưng có thể các quy định sẽ không quá
khắt khe như giai đoạn trước đây.
Với những lý do đó, BVSC Research cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của
PVI trong năm 2022 có thể đạt mức 11,5-12% với kịch bản tích cực, cao hơn mức tăng trưởng ước
tính trong năm 2021 là 10%.
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Thị phần tăng nhẹ, giữ vững vị trí thứ 2
Việc thực hiện chiến lược 5 năm để tập trung vào hiệu quả thay vì đánh đổi tăng trưởng đã phần nào
ảnh hưởng đến thị phần của công ty, khi giảm liên tục từ năm 2015 với 20,84% thị phần xuống chỉ
còn 13,2% thị phần trong năm 2020. Trong quãng thời gian này cũng chứng kiến sự vươn lên của
các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ hơn khi đây mạnh khai thác các sản phẩm bán lẻ có tốc độ tăng
trưởng cao như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới.
Tính thời thời điểm cuối Q3/2021, thị phần của PVI đạt 15,14%, thấp hơn một chút so với BVH
(15,53%) và cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp đứng T3 là PTI với chỉ 10% thị phần. Sự gia tăng
thị phần được hưởng lợi gián tiếp từ những hợp đồng bảo hiểm năng lượng giá trị lớn khi giá dầu

duy trì ở mức cao. Nhìn chung đây là mức tương đối an toàn, và không dễ để các doanh nghiệp top
dưới có thể đạt được trong thời gian ngắn.
Theo chia sẻ của PVI, tuy vẫn chú trọng yếu tố hiệu quả, nhưng doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh hơn nữa
hoạt động khai thác mảng bán lẻ trong năm 2022 để hưởng lợi từ xu hướng tăng tốc của mảng này.
Với tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn ngành ước đạt 8-10%, BVSC tính toán thị phần của PVI
sẽ rơi vào khoảng 15,5% (thấp hơn so với ước tính của doanh nghiệp là 16%).
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THAY ĐỔI THỊ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP BH PNT
Nguồn: BVSC tổng hợp
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Tỉ lệ kết hợp tăng trở lại, nhưng không quá 94%
Như đã phân tích, quỹ định giãn cách do dịch bệnh đã góp phần giúp tỉ lệ bồi thường duy trì ở mức
rất thấp trong năm 2021. Tuy nhiên những yếu tố này sẽ không còn được duy trì trong năm 2022 khi
kinh tế hồi phục trở lại, đồng thời không còn các quy định giãn cách giữa các tỉnh thành. Bên cạnh
đó, với chiến lược đẩy mạnh hơn nữa khai thác nghiệp vụ bán lẻ như xe cơ giới và bảo hiểm sức
khỏe, cùng chính sách thưởng được gắn liền với hiệu quả bán hàng, sẽ khiến cho tỉ lệ kết hợp gia
tăng trở lại. Trên quan điể mthận trọng, BVSC ước tính tỉ lệ kết hợp trong năm 2022 của PVI ở mức
94% (tương đương mức tối đa cho phép theo kế hoạch của PVI đã đặt ra).
Lãi suất có thể tăng trở lại từ Q2/2022, giúp hỗ trợ phần nào lợi nhuận tài chính
Theo đánh giá, mức lãi suất tiền gửi hiện tại đang ở mức rất thấp, và rất ít khả năng sẽ tiếp tục giảm
thêm trong năm sau. Áp lực lạm phát hiện hữu có thể khiến lãi suất tăng sớm hơn so với dự kiến.
Theo chúng tôi đánh giá, lãi suất có thể tăng trong Q2/2021 sau khi NHNN có cơ sở đầy đủ từ số liệu
nền kinh tế trong Q1. Tuy nhiên, với mục tiêu trước mắt là tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chúng
tôi cho rằng lãi suất sẽ chỉ tăng nhẹ lên 0,25% trong Q2/2022. Tuy đây là mức tăng khá thấp, nhưng
phần nào giúp giảm áp lực lên lợi nhuận tài chính. Với 0,25% lãi suấ ttăng thêm có thể giúp doanh
thu tiền gửi tăng thêm ít nhất 16 tỷ VNĐ (tương đương tăng thêm 4% so với 9T/2021). Với AUM ước
tính tăng thêm 10%, ROI trong năm 2022 dự phóng tăng lên 6,8%.
Sự trợ giúp của cổ đông lớn là tiền đề cho PVI tiếp cận với thị trường quốc tế
Từ năm 2019, PVI đã được phép nâng tỉ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 100%. Điều này theo chúng
tôi đánh giá sẽ giúp HDI tập trung vào hoạt động kinh doanh, thay vì phải dành thời gian để giải quyết
những khúc mắc về tỉ lệ sở hữu như. Hiện tại HDI vẫn là cổ đông lớn nhất của PVI, với tỷ lệ sở hữu
cập nhật đến thời điểm gần nhất là 37,7%. Trong năm nay, PVI cũng đón thêm sự gia nhập của một
cổ đông mới là IFC - một thành viên của Ngân hàng thế giới, cho thấy sự tin tưởng của những nhà
đầu tư quốc tế vào tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như dư địa tăng trưởng tại thị
trường Việt Nam.
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Với sự trợ giúp của HDI – là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất tại Đức, PVI đang
hướng đến việc nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức A-, qua đó thâm nhập sâu hơn vào các thị trường
quốc tế, mở ra cơ hội tăng trưởng lớn hơn cho doanh nghiệp.

THAY ĐỔI VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 31/12/2020 (TRONG) VÀ 22/11/2021 (NGOÀI)
Nguồn: PVI
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Cổ tức duy trì ở mức cao
Hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt giúp PVI luôn duy trì được tỉ lệ cổ tức rất cao so với các doanh
nghiệp khác trong ngành. Đối với năm 2021, PVI dự kiến sẽ chi trả ít nhất 24%, và có thể cao hơn
tùy thuộc vào tình hình khai thác trong những thời điểm cuối năm. Cho kế hoạch trung hạn 5 năm,
PVI sẽ tiếp tục duy trì mức cổ tức 24% bằng tiền mặt, tuy nhiên mức này có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi
kế hoạch đầu tư lớn về nâng cấp CNTT trong thời gian tới.

TỈ LỆ CỔ TỨC QUA CÁC NĂM
Nguồn: BVSC tổng hợp
28,5%

28,0%

24,0%

24,0%

24,0%

2021

2022F

2023F

22,5%
20,0%

20,0%

2015

2016

20,0%

2017

2018

2019

2020

8

29/12/2021
Báo cáo cập nhật | PVI
Câu chuyện thoái vốn của PVN có thể tạo động lực tăng giá cho cổ phiếu
Theo chia sẻ của doanh nghiệp, trong thời gian tới vẫn có khả năng PVN thoái vốn khỏi những ngành
nghề không cần sự tham gia của nhà nước để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong đó
có PVI. Hiện tại PVN đang nắm giữ 35% lượng cổ phần tại PVI. Theo như các giao dịch M&A của
các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá khứ, những thương vụ giao dịch trên 10% vốn cổ phần luôn
được trả mức PB từ 2,3-2,5x; cao hơn rất nhiều so với giá giao dịch hiện tại của PVI là 1,6x. Do đó
nếu thương vụ thực sự diễn ra sẽ tạo động lực tăng trưởng giá trên thị trường. Tuy nhiên, do không
có thông tin cũng như kế hoạch cụ thể, nên chúng tôi không đưa yếu tố này vào để định giá.

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ
Dự phóng kết quả kinh doanh
Tăng trưởng

2020

2021F

2022F

9.951

10.672

12.130

14,0%

- Thu phí gốc

7.402

8.374

9.379

12,0%

- Khác

2.549

2.298

2.751

19,7%

369

486

306

99,6

88%

94%

691

700

721

Doanh thu bán hàng

LN HĐKD BH

- Tỉ lệ kết hợp
Lợi nhuận tài chính

Cơ sở dự phóng

▪ Nền kinh tế hồi phục

-37,0% ▪ Tỉ lệ kết hợp tăng lên 94% do đẩy mạnh hoạt
động khai thác bán lẻ.

3,0%

và hoạt động khác

▪ Ước tính AUM tăng thêm 12%, tương đương
mức tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới
▪ ROI 2022 giả định đạt 6,8%, trên cơ sở lãi
suất tăng thêm 0,25% trong Q2.
▪ Chi phí tài chính tăng 10% so với 2021 do cơ
cấu một phần danh mục đầu tư sang cổ phiếu
và trái phiếu

LNTT

1.060

1.279

1.117

-12,7%

Định giá và khuyến nghị
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với Công ty Cổ phần PVI với giá mục tiêu trong
năm 2022 là 65.800 VND/cổ phiếu, tương đương với mức lợi nhuận kì vọng là 29,11% so với giá
đóng cửa tại ngày 20/12/2021. Mức giá mục tiêu được chúng tôi xác định theo phương pháp P/B qua
việc so sánh với các doanh nghiệp bảo hiểm trong ngành tại Việt Nam.
So sánh với P/B trung bình ngành bảo hiểm Việt Nam.
Đối với việc chọn mẫu các đơn vị bảo hiểm trong nước để tính toán, chúng tôi loại bỏ BVH do khoảng
70% doanh thu phí bảo hiểm gốc của BVH đến từ mảng nhân thọ, trong khi mặt bằng P/B các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ thường được trả giá cao hơn bảo hiểm phi nhân thọ. Chúng tôi cũng loại
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bỏ VNR và PRE ra khỏi danh mục so sánh do đây là những doanh nghiệp tái bảo hiểm, đồng thời
ABI với mô hình kinh doanh tương đối đặc thù cũng không được sử dụng.
Phương pháp này cho ra kết quả P/B bình quân ngành bảo hiểm Việt Nam là 1,85x. Chúng tôi cho
rằng đây là mức phù hợp để sử dụng định giá cho PVI do:
▪ Cao hơn những doanh nghiệp nằm ngoài TOP 5 như BIC và PGI. Đây đều là những doanh
nghiệp không có câu chuyện thoái vốn trong năm sau, đồng thời hiệu quả kinh doanh cùng
quy mô cũng thấp hơn so với PVI. Với những lợi thế: (1) thị phần đứng thứ 2 toàn ngành; (2)
sự hỗ trợ về chiến lược và định hướng kinh doanh từ cổ đông nước ngoài là doanh nghiệp
bảo hiểm uy tín ở Đức; (3) nằm trong hệ sinh thái của PVN; chúng tôi cho rằng mức premium
từ 15-25% so với những doanh nghiệp Top dưới là hoàn toàn phù hợp.
▪ Thấp hơn những doanh nghiệp có câu chuyện thoái vốn trong năm 2021 và 2022 như PTI,
BMI và MIG. Ngoài MIG, thì PTI và BMI đều có kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước, lần lượt
chiếm 25% và 42,5% cơ cấu cổ đông hiện tại. Kết hợp với lãi suất ngân hàng đang được duy
trì ở mức thấp khiến mức định giá của những doanh nghiệp này trên thị trường đang tương
đối cao so với trung bình ngành những giai đoạn trước đây (chỉ vào khoảng 1,5x). Hiện tại,
PVN đang nắm giữ 35% cổ phần của PVI, tuy vậy chưa có kế hoạch thoái vốn rõ ràng, do đó
chúng tôi loại bỏ yếu tố này ra khỏi định giá.
Mã CK

Tên

Sàn

P/B

P/E

BIC

Bảo hiểm BIDV

HOSE

1,4

9,9

BMI

Bảo hiểm Bảo Minh

HOSE

2,0

22,7

MIG

Bảo hiểm Quân đội

UPCOM

2,0

14,2

PGI

Bảo hiểm PJICO

HOSE

1,5

8,8

PTI

Bảo hiểm Bưu điện

HNX

2,0

16,5

1,85

14,4

1,6

12,1

Bình quân ngành
PVI

HNX

Với LNTT dự phóng năm 2021 và 2022 lần lượt là 1.279 tỷ VNĐ và 1.117 tỷ VNĐ, giả định trích quỹ
khen thưởng phúc lợi 10% LNST, đồng thời chưa tính chia cổ tức cho năm 2021, chúng tôi ước tính
BVPS cho năm 2021 và 2022 lần lượt là 31.969 VNĐ/cp và 35.402 VNĐ/cp.
2021

2022

31.968

35.402

1,85x

1,85x

Target price

59.140

65.493

Lợi nhuận ước tính
(tính theo giá đóng cửa ngày 20/12/2021)

+20,4%

+33,4%

BVPS
PB

Với PB sử dụng là 1,85x, mức định giá trong năm 2022 là 65.493 VNĐ/cp, tương đương với mức
tăng trưởng lợi nhuận là 33,4%.

.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Đỗ Long Khánh xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả
những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là quan
điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm mục
đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo.Cá nhân tôi cũng như Công
ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong
báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtiendung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Ngô Trí Vinh

VLXD, Bất động sản, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Hàng tiêu dung, Tài chính, Chứng khoán

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Hải Yến

Công nghệ thông tin, Cảng biển

Hàng tiêu dùng

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng tiêu dung, Tiện ích công cộng

Vật liệu xây dựng

Phân tích kỹ thuật

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không, Bảo hiểm

Thép, Phân bón

dolongkhanh@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Lê Hoàng Phương

Trần Đăng Mạnh

Dầu khí, hóa chất

Xây dựng

lehoangphuong@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (02 8) 3 914 6888
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